
خلينا َع إتصال

املن�رصمة  الأعوام  خالل  تي  بي  اأي  �سعت  لقد 

حمطة  حول  ال�سائد  التقليدي  املفهوم  تغيري  اإىل 

بإقناع  كبري  حدٍّ  اإىل  جنحت  وهي  املحروقات. 

مكان  هي  املحطة  باأّن  الرباهني  وتقدمي  امل�ستهلك 

اآمن و نظيف وراقٍ، وباأًن املحطة هي مركز جتاري 

من  الكثري  على  منه  يح�سل  اأن  للم�ستهلك  ميكن 

املنتجات الأ�سا�سية واخلدمات املتنوعة والتي تطال 

جمالت عّدة، كالتزّود بالوقود والت�سّوق والإ�سرتاحة 

القهوة وغريها.  الوجبات اخلفيفة واحت�ساء  وتناول 

ولكي ن�ستمرّ معًا برت�سيخ مفهوم املحطة الآمنة، راأت 

اأي بي تي وجوب الإ�رصار على تطبيق مبداأ »ال�سالمة 

املالزمة  املخاطر  لإدراكها  وذلك  اأوًل«  واحلماية 

ملجال العمل النفطي وتاأثريها املبا�رص على �سالمة 

توفري  على  حر�سنا  ياأتي  هنا  من  ككّل.  املجتمع 

التي  احلماية  اإجراءات  وتعزيز  ال�سالمة  �رصوط  اأدّق 

تتطابق واأعلى املعايري الدولية والتي ُتطبَّق من اأهم 

�رصكات الّنفط العاملية. 

رزق  وباب  جتارية  موؤ�س�سة  فقط  لي�ست  املحطة  اإنّ 

اأي�سًا  هي  املحطة  والأرباح.  املال  جلني  ظريف 

مراآة تعك�س �سورتنا، طريقة تفكرينا وا�ستمراريتنا، 

مع  التعاطي  ويف  التجارة  ممار�سة  يف  واأخالقنا 

اآمنة،  بع�سنا ومع امل�ستهلكني. فكلما كانت املحطة 

�سادقة  واخلدمة،  اجلودة  ملعايري  ملتزمة  نظيفة، 

زاهية  �سورتنا  كانت  كّلما  والتعامل،  التعاطي  يف 

لنا  ومثمرة  مربحة  وبالنتيجة  للغري،  ونا�سعة 

جميعًا.

اأي بي تي ت�سكركم على ثقتكم الغالية وعلى تعاونكم 

لقد  ال�سرتاتيجية.  التجارية–  بالعالمة  والتزامكم 

عّودتكم اأي بي تي اأن تكون �رصكة طليعية، مبادرة، 

يف  �ستبقى  باأنها  والوعد  العهد  جتّدد  اليوم  وهي 

�سلب املبادرة.

�أي بي تي غروب

اإلفتتاحية

أيلول ٢٠١٥نشرة دورية تصدر عن أي  بي  تي  غروب

ّ

الّلقاء الّسنوي لشبكة محطات أي بي تي  

نجاحات أي بي تي

نوّي ل�سبكة حمّطاتها املتعاقدة، 
ّ
يادة والتمّيز«، اأقامت اأي بي تي لقاءها ال�س

ّ
حتت عنوان »معًا نحو الر

وذلك نهار الثالثاء 16 حزيران 2015 يف فندق هيلتون حبتور. ح�رص الّلقاء رئي�س جمل�س اإدارة اأي بي تي 

ال�سيد مي�سال عي�سى والدكتور طوين عي�سى ومالكو حمّطات املحروقات املتعاقدة مع اأي بي تي املنت�رصة 

يف املناطق الّلبنانّية كاّفة. كان الهدف من هذا الّلقاء ا�رصاك مالكي املحطات يف خّطة اأي بي تي الّتطويرية 

وتطّلعاتها امل�ستقبلّية التي تهدف اإىل تاأكيد موقع  اأي بي تي كموؤ�س�سة رائدة ومتمّيزة يف قطاع الّنفط يف 

لبنان.

عدد: ١4

مالكي حمطات اأي بي تي املتعاقدة مع اأع�ساء جمل�س الإدارة



بعد الن�سيد الوطني اللبناين، األقى ع�سو جمل�س الإدارة ال�سيد زخيا عي�سى كلمة الإفتتاح مرّحباأً باملدعّوين، ومرّكزاً على مبادئ العالقة التجارية 

املثمرة والرا�سخة بني الطرفني، بالإ�سافة اىل موا�سيع اأخرى حتتّل املراتب الأوىل يف �سّلم اإهتمامات اأي بي تي، واأهّمها مو�سوع ال�سالمة العاّمة.   

الّلقاء، مّت عر�س فيلم وثائقي عن النجاحات التي حّققتها ال�رصكة يف العامني املن�رصمني بالإ�سافة اإىل ملحة عن الروؤية  يف الق�سم الأّول من 

امل�ستقبلية لل�رصكة وتوّجهاتها.

اأّما الق�سم الثاين فت�سّمن حما�رصة توجيهّية لل�سيدة تقال احلاج من �رصكة Bureau Veritas حول �رصوط ال�سالمة العاّمة على املحطات، بدءاً من 

�سالمة املالكني، �سالمة املحطة والعّمال، �سالمة الزبائن، وو�سوًل حّتى �سالمة حميط املحطة. وفّندت ال�سيدة احلاج اأهمّية تطبيق معايري ال�سالمة 

على املحطات تطبيقًا دقيقًا، مركزًة على اّتباع الإجراءات الوقائية وتعميمها على املالكني لتفادي حوادث احلريق على حمّطاتهم.  

قة الت�سويق الرئي�سية يف ال�رصكة الآن�سة �ساندرا با�سيل حيث قامت بعر�س توجيهي عن كتّيب »دليل 
ّ
يف الق�سم الثالث والأخري، كانت كلمة ملن�س

املحطة« الذي يت�سّمن معايري جودة اخلدمة التي ترتكز عليها م�سابقة الريادة والتمّيز. 

الّلقاء الّسنويبرنامج اللقاء
لشبكة محطات أي بي تي  





اإلعالن عن نتائج »مسابقة الّريادة والتمّيز« لعام 2014/15

ويف اخلتام، فقد مّت الإعالن عن اأ�سماء املحطات الفائزة يف هذه امل�سابقة عن العام 2014- 2015 حيث جرى تكرمي 30 حمطة فائزة ت�سّلم مالكوها 

ال�رصكة  اأقامته  الذي  التكرميي  الغداء  الدعوةإىل  اجلميع  لّبى  ثم  ال�رصكة.  يف  املعنّية  الأق�سام  ومديري  الإدارة  جمل�س  واأع�ساء  رئي�س  من  جوائزهم 

باملنا�سبة.

فئة »�أعلى ن�سبة مبيع بنزين« 

�ملرتبة �لأوىل :   حمطات الفهد – طرابل�س

�ملرتبة �لثانية :   حمطة املغربل – الدامور

�ملرتبة �لثالثة :   حمطة النهار – بّزال

فئة » �لتقّدم �لقيا�سي مببيع �لبنزين«

�ملرتبة �لأوىل :   حمطة القبيطري – البداوي

�ملرتبة �لثانية :   حمطة لبنان – الدوير

 �ملرتبة �لثالثة :   حمطة ال�سيخ  - القلمون

فئة » �أعلى ن�سبة مبيع ديزل«

�ملرتبة �لأوىل :   حمطة مار زخيا – عم�سيت

�ملرتبة �لثانية :   حمطة اإيليا حاكمة – القبيات

�ملرتبة �لثالثة :   حمطة ال�سالم – �سري الغربية

فئة » �لتقّدم �لقيا�سي مببيع �لديزل«

�ملرتبة �لأوىل :  حمطة الأيتام – حارة حريك

�ملرتبة �لثانية :    حمطة غازي �سحاده – �سبلني

�ملرتبة �لثالثة :   حمطة اأبي خطار – البرتون

»ELF فئة » �أعلى ن�سبة مبيع زيوت

�ملرتبة �لأوىل :   حمطة اأبي بدرا – �سكا 

�ملرتبة �لثانية :    حمطة جعفر – القماطية

�ملرتبة �لثالثة :   حمطة حممد فرحات – را�سيا

الّلقاء الّسنوي
لشبكة محطات أي بي تي  



»Elf فئة » �لتقدم �لقيا�سي مببيع زيوت

�ملرتبة �لأوىل :    حمطة Venus – بعلبك                      �ملرتبة �لثانية :   حمطة �سليطا – حراجل                    �ملرتبة �لثالثة :  حمطة البجاين – اجلمهور

فئة �لريادة و�لتمّيز بجودة �خلدمة

�ملرتبة �لأوىل : حمطة JOGICO – بياقوت

�ملرتبة �لأوىل :  حمطة مزهر – الناعمة 

ـ�ملرتبة �لأوىل :  :  حمطة الفداء – كفر�سري    

ملرتبة �لأوىل : حمطة فريد غنطو�س – اأميون

            

ر�بحي �لدروع �لتقديرية

حمطة عوده – الذوق 

حمطة JEP – تعنايل  

حمطة �سيف الدين – برجا

حمطة ال�سمي�س – بعقلني

حمطة اأبي رميا – وادي �سحرور

حمطة اجلرديل – �سيدا

حمطة حممود مالك – حاري�س

حمطة ال�سان جورج – عم�سيت

            



الصّحة والسالمة والبيئة

دورة تدريبّية حول »دليل الّسالمة والوقاية الخاّص بسائق الصهريج«

لل�رصكة،  والتوجيهّية  التدريبّية  الربامج  �سمن  من 

اأطلقت اأي بي تي يف 25 و27 حزيران دورة تدريبية 

ب�سائق  اخلا�ّس  والوقاية  ال�سالمة  »دليل  حول 

من  ائّيني  واأخ�سّ بني 
ّ
مدر تنظيم  من  ال�سهريج«، 

ال�رصكة.

ال�رصكة  ال�سهاريج يف  �سائقي  الدورة جميع  �سّمت 

بالإ�سافة اإىل موّظفي عمليات الكزخانات، ومراقبي 

قني واإدارينّي.
ّ
عمليات املحطات، ومن�س

ح�سن  على  التاأكيد  فهو  اإجراءها  من  الهدف  اأّما 

ال�سالمة  وتوجيهات  التقنية  التعليمات  تطبيق 

القيام  اإلزامية  على  ال�سائقني  وتدريب  والوقاية، 

وتوعيتهم  الدليل،  يف  امُلدرجة  اليومية  بواجباتهم 

ال�رصكة  وباآليات  بهم  املحدقة  املخاطر  على 

اأثناء  وباأمالك النا�س وبال�سالمة العاّمة، بالأخ�ّس 

التعبئة يف الكازخانة، وال�سري على الطرقات، واأثناء 

التفريغ على املحطة.



دورة تدريبّية على مكافحة الحرائق و اإلسعافات األولّية

تي  بي  اأي  نّظمت  املدين،  الدفاع  مع  بالتعاون 

مكافحة  على  تدريبية  دورة   2015 متوز   24 يف 

احلرائق و ال�سعافات الولية. 

والثاين  نظرّي  الأّول  جزءين:  اإىل  التدريب  م  ُق�سِّ

والدرو�س  البنود  النظري  اجلزء  ت�سّمن  تطبيقي. 

الآيلة اإىل تطبيق الوقاية الإ�ستباقية ومنع ح�سول 

حوادث احلريق، كيفية مكافحة حوادث احلريق يف 

الإ�سعافات  تاأمني  اىل  بالإ�سافة  ح�سولها،  حال 

ال�سليب  �سيارات  و�سول  حلني  للم�سابني  الأولية 

الأحمر، واإخالء العاملني يف املن�ساآت البرتولية...

لثالثة  امتّد  الذي  النظري  اجلزء  من  الإنتهاء  بعد 

اأجرى  التطبيقي حيث  اجلزء  اىل  الإنتقال  مّت  اأيام، 

الثالثني  يف  املدين  الدفاع  مع  تي  بي  اأي  فريق 

حريق  لإطفاء  ناجحة  حّية  مناورة  متوز  �سهر  من 

بح�سور  وذلك  التخزينية،  املن�ساأت  يف  مفتعل 

املدير العام التنفيذي يف اأي بي تي الدكتور طوين 

عي�سى، ومديري الأق�سام املعنّية.

تدريبية  دورات  بتنظيم  تي  بي  اأي  التزام  اإّن 

رفع  على  منها  حر�سًا  ياأتي  مماثلة،  ومناورات 

م�ستوى الوعي واجلهوزية لدى موّظفيها والعاملني 

ال�سالمة  اإجراءات  تطبيق  �سمان  وعلى  لديها، 

والوقاية من املخاطر املحتملة. 



ورشة عمل IPTEC في الESCWA حول »تحديات السالمة والبيئة في قطاع توزيع 
المنتجات النفطية في لبنان« 

IPTEC  واملديرية العاّمة للنفط يف وزارة الطاقة واملياه ومركز أي بي تي للطاقة  ESCWAبرعاية وزير الطاقة واملياه الأ�ستاذ اأرتور نظريان، عقد كل من ال

ور�سة عمل حول »حتديات ال�سالمة والبيئة يف قطاع توزيع امل�ستّقات النفطّية يف لبنان« وذلك نهار الإثنني 15 حزيران 2015 يف بيت الأمم املّتحدة، مبنى ال

ESCWA يف بريوت. 

اإدارة  ومديرة  فغايل،  اأورور  املهند�س  النفط  عام  ملدير  كلمات  وكانت 

ال�سيدة رول جمدلين، ورئي�س   ESCWAسيا�سات التنمية امل�ستدامة يف ال�

مركز أي بي تي للطاقة الدكتور طوين عي�سى. كما �سارك يف جل�سات العمل 

الطاقة  �سيا�سات  يف  �سني  املتخ�سّ والدولينّي  املحّليني  اخلرباء  من  عدد 

العامة  ال�سالمة  جمال  يف  القدرات  لبناء  الور�سة  هذه  انعقاد  اإّن  والبيئة. 

ا�ستجابة  جاء  لبنان  يف  املحروقات  توزيع  لقطاع  البيئية  وال�سالمة 

ة بنطاق عمل �رصكات توزيع  ل�رصورة مناق�سة الأنظمة والّتوجهات اخلا�سّ

فّنية  موا�سفات  من  بها  يت�سل  وما  والغازية،  ال�سائلة  املحروقات  وبيع 

للوقود الأنظف واإجراءات الوقاية واإدارة املخاطر، ل�سمان ال�سالمة العاّمة 

واحلفاظ على البيئة.

أي بي تي تلتزم القضايا البيئّية في عمشيت 

نظراً مل�سكلة النفايات التي غرقت فيها البالد موؤّخراً، بات »مركز اأي بي تي للطاقة« 

ي�ساعف جهوده واهتماماته البيئية. ومن �سمن تعاون اأي بي تي الدائم مع بلدية 

عم�سيت، فقد قامت اأي بي تي بت�سليم البلدية اأوعية و�ِسَلل للنفايات، بالإ�سافة إىل 

 IPTEC من »eco-driver ة، حتمل �سعار حملة »كون
ّ
اأك�ساك ومقاعد اإنتظار للمار

)مركز اأي بي تي للطاقة(  لتذكري املواطن باأهمّية القيادة البيئية التي من �ساأنها 

تخفيف عبء التلّوث البيئي يف لبنان، وستقوم البلدية بتوزيعها قريباً عىل شوارع البلدة.

الموعد الّسنوي مع الصليب األحمر 
اللبناني للتبّرع بالدم 

التوايل،  العاملي للترّبع بالدم، وللعام اخلام�س على  اليوم  مبنا�سبة 

ها الرئي�سي 
ّ
نّظمت اأي بي تي يف التا�سع من حزيران 2015 يف مقر

يف عم�سيت »يومًا للترّبع بالدم« بدعم من ال�سليب الأحمر اللبناين. 

امللفت هذا العام كان تزايد اأعداد املوّظفني املتطّوعني واأبرزهم من 

الن�ساء، الّلواتي اأعربن عن التزامهّن مبفهوم امل�ساركة والعطاء بهدف 

اإنقاذ العدد الأكرب من املر�سى واملحتاجني.

اإّن اأي بي تي توؤّكد موا�سلتها دعم جهود ال�سليب الأحمر وحر�سها 

على تعزيز املبادرات الإن�سانية. 

للتربّع بالدم، اإّت�سل بال�سليب الأحمر اللبناين

على 140 اأينما كنت. 



أي بي تي الّراعي الّرسمي للمواصالت  في ماراتون “Rise & Run” في جبيل 

أي بي تي ترعى نشاط Border to Border“ 2015” من الحدود الى الحدود
بدعم من الجيش اللبناني

المسؤولية اإلجتماعّية

�سباق   يف  للموا�سالت  الر�سمي  الرّاعي  ب�سفتها 

الذي  لل�سيدات  لقّدام(  )ارك�سي   ”Rise & Run“
حزيران   7 يف  ماراتون  بريوت  جمعية  نّظمته 

من  امل�ساركني  بنقل  تي  بي  اأي  تكّفلت   ،2015
يف  ال�سباق  اإنطالق  نقطة  اإىل  لبنان  اأنحاء  جميع 

توّزعوا  با�سًا   30 من  اأكرث  بتوفري  وذلك  جبيل، 

الأرا�سي  جميع  على  الباكر  ال�سباح  �ساعات  عند 

اللبنانية. 

مع  جنب  اإىل  جنباً  تي  بي  اأي  فريق  و�سارك  كما 

باق 
ّ
ال�س هذا  يف  الأعمار  جميع  ومن  الأ�رص  مئات 

لدعم ق�سايا املراأة يف املجتمع اللبناين.

اجات رحلة طّواف الدراجات “Border to Border”)من احلدود اإىل احلدود( من العري�سة يف ال�سمال إىل الناقورة 
ّ
مبنا�سبة عيد اجلي�س، نّظم الإحّتاد اللبناين للدر

يف اجلنوب، وذلك يف 1 و2 اآب 2015 بدعم من قائد اجلي�س اللبناين العماد جان قهوجي، واّللجنة الأوملبية اللبنانية.

كجزءٍ من م�سوؤولّيتها الإجتماعّية، و�سمن جهودها املتوا�سلة لدعم حملة التوعية »كون eco-driver وحافظ ع�سحتك وبيئتك«، فامت اأي بي تي برعاية هذا 

الن�ساط، م�سّلطًة ال�سوء على اأهمية اعتماد ركوب الدراجة كريا�سة مفيدة لل�سحة، وكو�سيلة تنّقل �سديقة للبيئة.

اجات حمطات اأي بي تي لالإ�سرتاحة فتوّقفوا على عّدة حمطات قبل بلوغهم وجهتهم النهائية.
ّ
خالل رحلتهم، اختار راكبو الدر

وبنهاية الرحلة، مّت توزيع تراخي�س القيادة الإقت�سادية ال�سديقة للبيئة eco-driving licenses على جميع امل�سرتكني.

للتربّع بالدم، اإّت�سل بال�سليب الأحمر اللبناين

على 140 اأينما كنت. 



أي بي تي تدعم »ليالي الكورنيش« في عمشيت 

تي  بي  اأي  �ساركت  املرتبطة مبحيطها،  الن�ساطات  دائمًا يف  كونها حا�رصة 

على  عم�سيت  بلدية  نظّمتها  التي  الكورني�س«  »ليايل  اأم�سيات  ودعم  برعاية 

كورني�س العماد مي�سال �سليمان وذلك من 18متوز وحتى 1اآب.

املحّلية،  الغنائية  املو�سيقية  الفرق  من  العديد  الكورني�س«  »ليايل  يف  �سارك 

كما ح�رص الإحتفالت جمهور حا�سد من عم�سيت واملناطق املجاورة.

»بتفرق ع دقيقة«: برنامج قانون الّسير الجديد على الLBCI، برعاية أي بي تي

�سمن اإطار حتقيق م�سوؤوليتها الإجتماعية، قامت اأي بي تي موؤّخراً بدعم مبادرة مركز اأي بي تي للطاقة IPTEC التي تهدف اىل ن�رص التوعية حول قانون ال�سري 

 ملّدة ثالثة اأ�سهر. 
ّ
اجلديد يف لبنان، وذلك من خالل رعايتها برنامج »بتفرق ع دقيقة« الذي مّت بّثه على قناة الLBCI  يوميًا قبل ن�رصات الأخبار والذي ا�ستمر

املواطن على  إىل توعية  �سهلة وب�سيطة تهدف  القانون وذلك عن طريق فيديوهات  للجمهور ن�سائح يومية حول كيفّية تطبيق  برنامج »بتفرق ع دقيقة«  قدّم 

املخاطر املرتبطة بعدم تطبيق القانون تطبيقًا دقيقًا والإجراءات ال�سلبية املرتّتبة عن التمّنع بالإلتزام به )بدءاً من الغرامات املالية، إىل �سحب نقاط من �سجّل 

ال�سائق املروري، واإحتمال حجز املركبة، و�سوًل إىل احتمال ال�سجن(. كما وت�ساهم اأي بي تي من خالل دعمها لقانون ال�سري اجلديد بالإ�ساءة جمّدداً على القيادة 

الإقت�سادية ال�سديقة للبيئة  )eco-driving( من �سمن احلملة التي كان قد أطلقها مركز اأي بي تي للطاقة يف العام 2014. فاإّن الإلتزام بتطبيق قانون ال�سري 

اجلديد ل ي�ساهم باإنقاذ الأرواح فح�سب بل باحلفاظ على البيئة اأي�سًا من خالل اعتماد الeco-driving الذي ي�ساهم يف التخفيف من تلّوث الهواء وا�ستهالك 

الوقود.

اأما على �سعيد املعلومات الر�سمية، وبعد اأن قارب قرار تطبيق القانون اجلديد 

ال�سالمة  اأّن  الداخلي  الأمن  لقوى  العاّمة  املديرية  ك�سفت  �سهرين،  من  اأكرث 

يف  امللحوظ  الإنخفا�س  بدليل  جذرّيًا  نًا 
ّ
حت�س �سهدت  لبنان  يف  الطرق  على 

الوفيات  عدد  اأن  الإح�سائي  اجلدول  ويبنّي   ،٪72 بن�سبة  الطرق  حوادث  عدد 

والإ�سابات انخف�س اإىل اأكرث من الن�سف. كما اأّن تطبيق القانون اأّدى اىل رفع 

للمواطنني،  حماية  توفري  يف  �ساهم  ما  القيادة،  يف  وامل�سوؤولية  الوعي  ن�سبة 

وبالتايل تخفيف معاناة الكثريين. 

اإّن موؤازرة اأي بي تي لقوى الأمن الداخلي يف تطبيقها لقانون ال�سري، تاأتي من 

حياته  يحمي  بذلك  لأّنه  القانون  هذا  احرتام  على  اللبناين  املواطن  حّث  باب 

وحياة الآخرين. 

قناة           على  دقيقة«  ع  »بتفرق  برنامج  حلقات  م�ساهدة  وقت  اأّي  يف  ميكنكم 

:Youtube ة بالربنامج على اأي بي تي اخلا�سّ

 IPT Btefro2 3a d2i2a driving law tips on LBCI



حملة »خّلي العّدة علينا« مستمّرة!

حملة صيف 2015

ما زالت حملة »خّلي العّدة علينا« ل�سيف 2015 تالقي رواجًا كبرياً على حمطات اأي بي تي، حيث تقّدم اأي 

ًا جلهة اختيار الهدية  بي تي �سنطة عّدة مع كّل غيار زيت Elf. فقد اأولت اأي بي تي هذه ال�سنة اهتمامًا خا�سّ

نظراً لفوائدها العملية واملتعّددة.

تتقّدم اأي بي تي بال�سكر من جميع زبائنها الأوفياء ولردود الفعل الإيجابية على هذا العر�س، وهنا بع�س 

التعليقات التي تلقيناها، منهم:    

- جورج: »اأنا مندوب مبيعات، اأتنّقل يف �سيارتي مب�سافات طويلة يومّيًا. اأنا اأثق بجودة منتجات اأي بي تي، 

�سوف اأغرّي الزيت قريبًا واأح�سل على �سنطة عّدة اأخرى.

- حممد: »هذه ال�سنطة مفيدة جداً. يدّوية- ب�سيطة- ت�ساهم يف اأعمال ال�سيانة. اأبقيها يف �سيارتي اأينما 

ذهبت.« 

- رامي: »حمالت ال�سيف منElf  تتخّطى دائمًا توّقعاتنا«.

اإذا مل ت�سنح لك الفر�سة بعد بتجربة خدمة غيار الزيت على حمطات اأي بي تي، فنن�سحك باأّل توؤّجل!

ة فقط حتى اأواخر �سهر اأيلول. 
ّ
اإّن حملة »خّلي العّدة علينا« م�ستمر

خّطة عمل لتفعيل خدمة غيار الزيت ELF على محطات الشركة

ومن �سمن متابعة جودة خدمة غيار الزيت على حمطاتها، اأطلقت اأي بي تي موؤّخراً ور�سة تدريبّية لعّمال 

حمطاتها، وذلك لزيادة مهاراتهم، ول�سمان الكفاءة يف اختيار نوعية الزيت التي تتالءم مع نوع املركبة.

الرّقمية و  املعلومات  فيه  ن  ُتدوَّ ًا  كتّيباً خا�سّ لزبائنها  تي  بي  اأي  تقّدم  الزيت،  فور ح�سول خدمة غيار 

التقنّية ال�رصورية ل�سالمة ال�سيارة، كما يت�سّمن الكتيب اإر�سادات مفيدة حول غيار الزيت و�سيانة ال�سيارة 

ومعلومات عن اأنواع الزيت ملختلف ال�سيارات.

هذه اخلطوة هي جزء من مبادرات اأي بي تي ل�سمان خدمات اإحرتافية على حمطاتها وللتاأّكد من ر�سى 

زبائنها.



، فقد ان�سّمت موؤّخراً إىل ال�رصكة حمطات جديدة، 
ّ
منذ جتديدها لعالمتها التجارية يف العام 2008 ..وحتى اليوم ، ل تزال �سبكة حمطات اأي بي تي  بتطّوٍر م�ستمر

 كما وبداأت تتالحق جولت مراقبي العالمات التجارية على حمطات اأي بي تي  يف 
ً
بالإ�سافة اإىل قيام ال�رصكة باأعمال تاأهيل وحتديث وترميم ملحطّاتها كاّفة.

كافة املناطق اللبنانية، وذلك توحيداً ل�سورة  هذه املحطات ورفع م�ستوى اخلدمات فيها.

جديد شبكة محطات أي بي تي

شبكة المحطات

محطة علي رشيد، الهرمل )البقاع(

محطة أي بي تي - الشياح )بإدارة الشركة(محطة طالب، بتوراتيج )الكورة(

محطة حنا فرجية، بسبعل )زغرتا( 

info@iptgroup.com.lb      www.iptgroup.com.lb

للمزيد من المعلومات: لإلشتراك بنشرة أي بي تي اإللكترونية األسبوعية

واإلطالع على أخبارنا فور صدورها. زوروا موقعنا اإللكتروني:

www.iptgroup.com.lb (subscribe to email news) 

T/F:                                    HOTLINE:    +961 71 624 111+961 9 624 111/5

Twitter: @ipt_group  -  Facebook.com/iptgroup - Instagram: @ipt_group - Linkedin: IPTGroup

أي بي تي تحتفل بعيد األب

يف  العاملني  الآباء  بتهنئة  املوّظفني  �سوؤون  اإدارة  قامت  حيث  ة،  خا�سّ نكهة  العام  لهذا  الأب  لعيد  كان 

ال�رصكة تقديراً لأتعابهم وجهودهم يف العمل. 

www.iptgroup.com.lb

زورو� موقعنا �للكرتوين �جلديد

- لطلب خدمة معاودة الت�سال.

- لطلب �رصاء عرب املوقع اللكرتوين.

- للح�سول على معلومات، تقارير

   واإح�ساءات حول تطّور اأ�سعار النفط

   يف لبنان والعامل.

دائمًا بهدف تاأمني اأف�سل واأ�رصع خدمة للزبائن 

الإعالن عن  تخ�سي�سها رقم  اأي بي تي  ي�رّص  

جديد  مبا�رص   خلدمة الزبائن  وتلقي  الطلبات.


